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با  سه جریان  های روابط این بررسی فراز و فرود .طریقت با دو جریان قدرتمند  شریعت و سلطنت گردید
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چگونه توانست به حیات خود  ،یشرایط چنین با وجودو  شودنشینی  دچار رکود و حاشیه ،بحث وردم

یشترین سهم را در این رکود که سه عامل بست ا نتایج پژوهش بیانگر آناست. ه دشبررسی  ،ادامه دهد

 رمخالف طریقت در رأس امو ۀعالمان شیعشریعت، حضور  مرخ طریقت در اانگاری مشای سهل؛ ندا داشته

قرار  از سوی دیگر، .اللهیه فت با نعمتلدر مخا شاه با علمافتحعلی ۀجانب  دینی کشور و همراهی همه

 . است  هحیات ایشان بود رأس هرم طریقت هم دلیلی بر ادامۀ گرفتن عالمان شیعه در
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 قدمهم
اهلل شاه نعمت ،شیعی است که به بنیانگذار آن های صوفیانۀ یکی از سلسله ،اللهیه نعمت
در حلب متولد شد و یکصدسال  .قـه 137در سال اهلل، شاه نعمتاست. منسوب ولی 
از آنجا که  اهلل، جانشینان وی،شاه نعمت گمردر ماهان کرمان وفات یافت. بعد از  ،بعد

فضای مذهبی حاکم بر اواخر ایران  عصر صفوی را مناسب با توسعه و ترویج تعالیم 
به هندوستان مهاجرت کرده و در حیدرآباد دکن اقامت گزیدند. ناچار صوفیانه ندیدند، 

طاهر  خان زند، شاه همزمان با دوران حکمرانی کریم ،ق.ـه7711در سال  ها بعد ومدت
  علیشاه به نام معصوم ،یکی از خلفای خود ،اللهیه نعمت دوازدهمین قطب سلسلۀ ،دکنی
ز اغآ ،به ایران فرستاد. این اقدام ،را برای احیای رسوم طریقت ق(.ـه7711-7177)دکنی
 اجتماعی ایران را ورق زد.  ای از تاریخ سیاسی که گوشه شد  مخاطرهپر یماجرای

ایجاد باعث  ،ایران اللهیه به عرصۀ اجتماعی جامعۀ طریقت نعمت مجددورود 
یعنی دیگر حاضر در عرصه، با دو گروه قدرتمند  ،این طریقت اصطکاک و برخورد میان

یقت پرداختن به جایگاه  طر ،این پژوهش مسئلۀ و شاهان قاجار گردید. فقهای شیعه
از ابتدای عصر قاجار تا پایان سلطنت  ،یاد شده دو نهاد اللهیه در رویارویی با نعمت

کند، چهار عامل نسبتا یتالش محاضر  ، مقالۀه است. لذا با چنین رویکردیشا فتحعلی
تاثیر  اللهیهعیت و جایگاه طریقت نعمتدر وض فتحعلی شاه قاجار در دورۀکه  تر رامهم

مشی طریقتی یا به . خط7. این چهار عامل عبارتند از: کنداند، بررسی و تبیین داشته
. رویکرد برخی از علماء و فقهای 1؛ اللهیه سلسله نعمتتعبیر دیگر سلوک عرفانی مشایخ 

محمدخان و آقا. دیدگاه و رویکرد 3 ؛اللهیه نعمت به طریقت در این دوره شاخص شیعه
دن در به منظور مان ،مشی مشایخ طریقتتغییر خط .1و  به این طریقت شاه فتحعلی

ویژه از آن جهت است که اهمیت این رویکرد، به .ایران حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ
 .این حوزه صورت نگرفته استپژوهش مستقلی در  ،های انجام شدهبر اساس بررسی

 تاریخی ۀزمین
اجتماعی ، با ارزیابی اوضاع سیاسیاللهیه به ایران مشایخ طریقت نعمت دوبارۀ ورود

انجام گرفت.  ،از سقوط صفویان پسهای فترت  در سال ،ایران توسط مشایخ این سلسله
بار نخستیناین  ،به هند در اواخر حکومت صفوی مشایخ این طریقتپس از مهاجرت 

آن، حضور صفویان  چرا که پیش از ؛گشتند به ایران باز می وابستگان این طریقتبود که 
اللهیه بروز عقاید و تعالیم طریقت نعمت مجالی برای ،شان از فقهای شیعهای و حمایت
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 ،ی بودند که بتوانند دوبارهمشایخ سلسله به دنبال فرصت ،. بنابراینگذاشتباقی نمی
برای این فرصت با سقوط صفویان  ؛دست آورنداجتماعی  ایران به جایگاهی در عرصۀ

 .اللهی فراهم شدمشایخ نعمت
سرسخت  انبا این تصور که دشمن ،  دهم سلسلهقطب دواز  دکنیطاهر محمد 
خلفای خود را به ایران فرستاد.  ،دیگر قدرت سابق را ندارند ی شیعه،یعنی فقها ،ایشان

هایی که  چرا که حکومت ؛آمد ارزیابی او از اوضاع ایران درست به نظر می ،در ظاهر امر
 ستحکمیجانشین صفویان شدند، به مانند آن دولت با علمای شیعه روابط دوستانه و م

 ص آصف،؛ 144ص ،1ج )مروی، فقها دچار ضعف شده بود نداشتند و عمال  پایگاه حکومتی

دچار  ،های پس از سقوط صفویان سال ایرانی که در تمام ، جامعۀگذشته از اینها .(311
محیط اجتماعی  مناسبی  توانست جنگ و پریشانی و هراس از مرگ و نیستی بود، می

علیشاه، در حدود معصوم . بنابراین با این رویکرد،برای تعالیم صوفیانه این طریقت باشد
 خاک ایران نهاد.  ، قدم بهخان قاجارمحمد آقانشستن دو دهه پیش از برتخت

در ایام حکمرانی کریمخان زند وارد طاهر دکنی،  اهش علیشاه به عنوان خلیفۀمعصوم
که انتظار  گونهو همان مواجه شدای از عرفای شهر  استقبال مردم و عده باو  هشیراز شد

به دور او جمع  یتوجهعدۀ قابل ،در مدت سه سالی که در شیراز اقامت داشت ،رفت می
پدر و  ،از جمله کسانی که در شیراز به او پیوستند (.717ص ،3، ج)نایب شیرازی شدند

ها  بعد ،بودند که دومی ق(.ـه7171فو) علیشاه و نور ق(.ـه7711فو) علیشاه پسری به نام فیض
مبنی بر حضور  که با اعتراض علما ،کریمخان زند علیشاه شد. جانشین بالفصل معصوم
را از شیراز  در نهایت حکم اخراج وی ،بود شدهرو هاو روب های معصوم علیشاه و فعالیت

 (.12ص السیاحه، حدائق ؛ شیروانی،435ص ،1ج )مالکوم، صادر کرد

در آنجا نیز به مانند شیراز،  و به اصفهان رفت ،اخراج از شیرازاز  پسعلیشاه  معصوم
اللهیه  طریقت نعمت به  ،ای از مردمرخ داد و عده ها در باب جذب مخاطب،انتظار

: نک)علیشاه، به تحریک علما  معصوم ،نیز باراما این (.711ص ،3ج شیرازی، )نایب گرویدند

از شکنجه و  ،حاکم اصفهان ق(ـ.ه7711)فو. و توسط علیمرادخان زند (431 ص ،1ج مالکوم،
 (.11ص ،7ج )بهبهانی، شداخراج آن شهر 

فقاهتی و فقها در  متوجه نفوذ گستردۀ شیعۀآمده با وقایع پیش علیشاه که معصوم
شدن حساسیت بر روی طریقت،  منظور کم تصمیم گرفت که به ،بین مردم شده بود

علیشاه  نوروی،  ؛از ایران خارج شود شد که فردی هندی و خارجی خوانده می  خودش
 .(11ص )همایونی، به عتبات رفت را به عنوان خلیفه از جانب خود در ایران برگزید و
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نظر و ایران بود. وی همچنین از صباحت م علیشاه زادۀ ، برخالف معصومنورعلیشاه 
توانست در  که می ؛ اموری(13ص ،7ج )بهبهانی، خوردار بودفن شعر و صدای خوشی نیز بر

اللهیه  رهبری طریقت نعمت ،بعدنفوذ کالمش در بین مردم مؤثر باشد. لذا از این تاریخ به
و  نیز، چیزی از دشمنی علمانورعلیشاه گذاشته شد. اما این تغییر  ۀبر عهد ،در ایران

ادامه  چنانو کرمان هم (11ص ،همان) دشمنی و عناد با ایشان، در مشهد فقها نکاست و
 (.114ص العارفین، ریاض ؛ هدایت،211-212 صص خوانساری، )سهیلییافت 

نورعلیشاه و یارانش را قانع ساخت که حتی ایران  ای،زنجیرههای ناگوار  این پیشامد
 بنابراین نیست؛ای برای ترویج تعالیم صوفیانه  دغدغه فضای آرام و بی ،نیز هپس از صفوی

 ، که از هرات روانۀتصمیم گرفتند که از ایران خارج شده و به نزد قطب خویش ایشان
دوباره بتوانند فعالیت خویش را در ایران  باشند تامترصد فرصتی  و عراق شده بود، بروند

 از سر بگیرند.
و پیروزی او بر  ،ق.ـه7171خان قاجار در سال محمدآقاگذاری رسیدن و تاجقدرتبا به

محمدخان را آقارسید. آنها  فرا نداللهیه به دنبال آن بود نعمتتمامی رقبا، فرصتی که 
زخمی و مجروح از  ،اللهیپنداشتند؛ زیرا در زمانی که درویشان نعمتحامی خود می
علیشاه در شیراز با  خان که در زمان حضور معصوممحمدآقاخراسان بودند، اصفهان راهی 

 سفر ایشان د اکرام و تفقد قرار داده و هزینۀایشان را مور در تهران،داشت،  خوبی رابطه او

 که رسد نظر میبه گونهاین ،بنابراین (.713ص ،3ج شیرازی، )نایب بود کرده پرداخت را مشهد تا

 ،اما بازگشت ایشان بازگشتند؛ ایران به ،قاجار شاه حمایت امید به ،یارانش و علیشاه معصوم
که در  ؛ فردیشاهنشستن فتحعلیتختخان و برحمدم آقاشدن مصادف شد با کشته

حسین صفوی نداشت و مجتهدان و  سلطان کمی از شاهدست ،حمایت از فقها و علما
 . علما داشت ۀبه طایفو نهایت احترام و محبت را  ندعلمای شیعه در نزد او محترم بود

 شاه به طریقت نعمت اللهیه  دیدگاه و رویکرد فتحعلی

اللهیه را رقم ترین روزهای طریقت نعمتل سلطنت فتحعلی شاه، در واقع سختاولین سا
دست هشمشیر ب با مشروعیت خود را به نوعی، که شاه، برخالف آقامحمدخانزد. فتحعلی

در جستجوی کسب مشروعیت از  آورده بود، برای برقراری آرامش و امنیت در مملکت،
به همین جهت در نیت شیعه ارادت عجیبی پیدا کرد. رو به روحااینو از ،نوعی دیگر بود

همراه  اللهی، با علمان، از جمله دشمنی با صوفیان نعمتهای ایشاواستبرآورده کردن خ
 گردید.
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، اللهینعمتا سلسله شاه در دشمنی ب به مانند فتحعلی ،از شاهان قاجار یکهیچ
وه بر احترام بسیار او به دلیل این مخالفت و دشمنی را عال،. برخی منابعندمصمم نبود

گویی در رابطه با جانشینی او علما مبنی بر رد این فرقه، مربوط به پیش  خواستۀ
 دانستند. در طرائق الحقایق آمده است: می
پس از  ،افواه...افتاده بود که این سلطنت...در السنه و ]شاه فتحعلی [در زمان دولت خاقان»

خاقان  ،...بنابراین]منتقل خواهد شد[اللهیهپادشاهی...درویش مشرب و از سلسلۀ نعمت خاقان به
فرمودند  نمودند و چنان تصور می اهانت می جای اعانت،ا این طایفه نبود و بهمغفور را التفاتی ب

 (.117ص ،3ج نایب شیرازی،) «باشند یل میین دولت قائل و مابه انقراض ا ،که این قوم

اللهیه را از جنس کارهای مهم  شاه دشمنی با صوفیان نعمت فتحعلی ،واقع در
 ،در دفع این طایفه مصمم بود و اگر نگوییم بیشتر از خود علما دانست مملکتی می

از مشایخ . او خود دستور داد معطرعلیشاه، این امر اهتمام نداشتبهکمتر از ایشان  مسلما
به تهران آورند و چنان رده بود، آورمان هواخواهانی به دور خویش گرد، که در کرا سلسله

جد و جهد  (.111ص السیاحه، حدائق )شیروانی، او را چوب و تبرزین زدند که جان داد
تا آنجا بود که به شاهزادگان قاجار و عمال حکومتی  ،در نابودی این فرقهشاه  فتحعلی

کرد. مشهور است که هنگامی که علمای  شدند، رحمی نمی میمتمایل ایشان بهکه  هم
اللهیه متمایل به نعمت اهزاده محمدرضاش  نگیالبه شاه خبر دادند که حاکم  ،گیالن

شده، خود به تن خویش بدانجا سفر کرده و شاهزاده را معزول و برخی از همراهان او را 
، دشمنی و شاه فتحعلی (.371ص ،7ج ؛ سپهر،1157ص ،1ج الصفا،ضةرو )هدایت، حبس کرد

ما را  ، بدین مضمون کهخود را از درویشان این طریقت بارها بر سر زبان آورده بود کینۀ
در جایی  (.11ص ،3ج نایب شیرازی،) با صوفیان صفایی و از درویشان طلب دعائی نیست

وائف مملکت ما همه طدر »گوید:  می اللهیاز دراویش نعمتهم خطاب به شیروانی 
ایشان مطرود و ملعون و از درویشان که  اند، مگر فرقۀآسوده و در مهد فراغت غنوده

 (. 112-111ص السیاحه، حدائق )شیروانی، «اعتبار بیرونند دایرۀ
اللهیه در عصر قاجار، دوران پادشاهی  بارترین دوران برای طریقت نعمتواقع فاجعهبه

جان و مال خود ایمن  از ،کدام از مشایخ سلسلهدوره، هیچ شاه بود. در این تحعلیف
، که از ق(7111فو) همدانی ملقب به کوثرعلیشاه محمدرضا  حاج ،نبودند. در همدان

اش به تاراج رفت و خودش هم از شهر اخراج  ها بود، خانهبزرگان این سلسله در آن سال
شایخ شیروانی از م  العابدین زین ،همچنیندر شیراز  (.571ص السیاحه، بستان )شیروانی، شد

 )الگار، از شیراز اخراج شد ،میرزا و به فرمان حسینعلی طریقت، بنا به درخواست علما

خراب  ،باباکوهی را که شیروانی در آن مقام داشت ، حتی بقعۀمردم شیراز (.741ص
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 بنانی کوه  علی هدایت   موالنا ،در کرمان نیز (.123ص السیاحه، حدائق )شیروانی، کردند
توسط حاکم کرمان حاج  ،کوشید اللهیه بسیار می که در ترویج طریقت نعمت ،ق(7131فو.)

دزدان به قتل رسید.  به دست ،از کرمان اخراج شد و در بین راه ،ظهیرالدوله خان ابراهیم
 نویسد:می ،شاه درویشان در دوران فتحعلی شیروانی در باب اوضاع بغرنج

موجب الناس علی دین ملوکهم...مخفی نیست که هب ،]به صوفیان[بنا بر عدم التفات شهریار»
دارند! و طایفۀ درویشان و و فقرا چگونه سلوک می ، نسبت به عرفاجمهور رعایا و برایا

چه ه ب ،البطونالخصوص فرقه قشریین و عبید؛ علیگذرانندنشینان چه قسم اوقات میگوشه
رسانند و چه مقدار بر عرفا و اهل انزوا مسلط اند! و آزار و اذیت می چیره شده طریق بر فقرا

فریدون جاه را آن پادشاه »، کند که خداوند دعا می و در ادامه..« گردانند.گشته منزجر می
 .(314 ص ،)همان «دوست گرداندپرور و درویشفقیرنواز و مسکین

قت شاه با مشایخ و هواداران طری ها و عداوت  علمای بالد و فتحعلی دشمنی با همۀ
نعمت اللهیه، آنچه اندک روزنۀ امیدی برای ادامۀ حضور و ترویج عقاید در ایران، برای 

 ،بر خالف پدرش ،ولیعهد بود. عباس میرزاعباس میرزای  باقی گذاشته بود، حضورایشان 
 به .ملجأ و پناه مشایخ فراری این سلسله بود ،تبریز لذا وبه این طایفه نظر مساعدی داشت 

ق( که از مشایخ طریقت بود، هنگامی که در همدان 7111وف) کوثرعلیشاه ،مثالعنوان 
، ناچار به دربار تبریز رفتاش به تاراج  و حاکم آنجا قرار گرفت و خانه مورد دشمنی علما

اللهی که در  از دراویش نعمت ،و یا میرزا نصراهلل (571ص السیاحه، بستان ،ی)شیروان پناه برد
میرزا در تبریز رفت و  بود، به نزد عباس مورد آزار و دشمنی قرار گرفته ،زادگاهش اردبیل

عالوه بر (. 32ص السیاحه، حدائق )شیروانی، تربیت محمدشاه بدو سپرده شد و تعلیم
طریقت در بین روحانیت و  ۀیرزا از مشایخ طریقت، نفوذ گستردمهای عباس حمایت

 پابرجایی ۀعمداز دالیل  ،های بعد نیزمرشدی در سال مقام بهحتی رسیدن ایشان 
 سلسله، قطب کسوت در دینی عالمان حضور با کهچرا اللهیه در ایران بود؛ طریقت نعمت

و باطنی که مخالفت عدۀ بسیاری از علما و مردم مذهبی  عرفانی یمیتعل ابعاد شدت از
واقع با لباس متشرعی زاهد به در  ،اللهیه کاسته شد و عرفای نعمت ،دنبال داشتبهرا 

ای  علمای شیعه نفرت و دشمنی مورد کمتر گسترش رنگ شریعتی طریقت پرداختند تا
 علی بهبهانی واقع گردند. همچون آقا محمد

 در عصر فتحعلی شاه اللهیه سلوک عرفانی مشایخ سلسله نعمت
وحدت  که بر پایۀابن عربی  عرفان از در حقیقت ،اللهیهسلوک عرفانی نعمت ۀمایبن

ر آثار قطب د ،وحدت وجود این فلسفۀ .(177صنفیسی، )، شکل گرفته بود وجود است
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 (111 ص )نوربخش، است شده فسیرو ت تشریحتفصیل به اهلل ولیشاه نعمتاعظم سلسله
عالوه بر  ،وی؛ داشتمیبرهای ابن عربی گام مقام شارح آموزه واقع در در اهلل،شاه نعمت

ک. شاه .ن) دادسر می نیز الحقندای اناوار ای حالج به گونه ،در آثار منظوم خود ،این

اصحاب سکر و  از نوعاللهیه را نعمت شاه توان تصوفمی ،روایناز .(711اهلل، صنعمت
 پرداختند.گونه تعالیم میپروا به بیان اینهای عاشقانه به حساب آورد که بیتصوف

، از جمله توان در اقطاب بعدی سلسلهاهلل را میادامۀ خط صوفیانه شاه نعمت
ایشان عالوه بر تأکید بر بحث وحدت وجود،  لیشاه و نورعلیشاه نیز دنبال کرد؛عمعصوم

دادن نشرع نشامطابق  و ،جامعه شیعی ایراندر کسب مقبولیت برای تالش کردند 
در  ،از این رو اللهیه، در جهت تقریب تشیع و تصوف گام بردارند.تعالیم طریقت نعمت

الخصوص نورعلی شاه، تشیع و تصوف با ، علیدر این دوره اللهیغالب آثار صوفیۀ نعمت
 غاله تعالیمای از صبغه ،، به هم آمیختهبعضی عناصر حکمی که رنگ حلول و اتحاد دارد

مشایخ این دوره سعی  ،در این مسیر (.311 ص کوب،)زرین ه استدیبخش آنشیعه به
به طور  کهچنان .معنایی در خط فکری تصوف جا دهند، بهکردند که امامان شیعه را نیز

آن  شاهنورعلیو  البیان خطبهاز  مونظمای است که رساله (7)البیان هشرح خطب در مثال
 شوددیده میاز امتزاج بین تشیع و تصوف  بارز اینمونه ،به نگارش درآورده است را

در کتاب  از بزرگان این سلسله نیز ،خواجه عبدالصمد همدانی (.714-772، صعلیشاه)نور
 امام بهآن را  انتساب ت دانسته والبیان را شطح و طاماصراحت خطبهبه ،بحرالمعارف

، خود اما همین تفاسیر عرفانی از این خطبه ؛(311، ص7ج )همدانی، داندمیمسلم  علی)ع(
 اللهی بود.ی شیعه و متصوفۀ نعمتبین علما دارمحل دعوایی ریشه

از آن  رسد مخالفت علمای شیعه در باب انتساب این خطبه به حضرت،به نظر می
ن را دستاویز آ ،ضمن اشارت به این خطبه و نظایرشنیز، یزیدیه  فرقۀ کهبوده جهت 

 اند، شرح آن را به حسن صباح منسوب داشتهاند و اسماعیلیه همعلی کردهطعن در حق 
 اندانتساب آن به حضرت را ذکر نکرده سای شیعهؤاز ر یکو هیچ ،(311ص کوب،)زرین
در باب این خطبه  این عصربا این طرز تلقی که علما و فقهای شیعه در  (.314 ص ،)همان
تا  ،نآدرآوردن نظمدر به نورعلیشاهکه اقدام  استروشن  ،(211-125صص )قمی، اند داشته

 خواندن قرآن با نوای تار ،عالوه بر اینها ظن مواجه گردد.ءبا سو علمادر نظر  باید چه حد
 ،(432ص ،1ج مالکوم،) القتل اعالم گردیدجهت واجبکه هم بدان علیشاهتوسط مشتاق

 )نایب شیرازی، علی بهبهانیآقا محمد عالم اول ایران در مذمت و نکوهشسرودن اشعاری 

نیز اعتقاد  و (7117ص ،1ج بیگی،)دیوان در مجالس سماع اللهیهنعمتحضور  ،(111ص ،3ج
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نیز را  (431ص ،1ج مالکوم،)علیشاه خداست و خلفایش مالئکه که معصوم مریدانشان به این
 در نوع سلوکشان اضافه کرد. هااللهینعمتپروایی باید به بی

های الحادی و  جنبه اللیه نیز در کتاب خیراتیه، اشاراتی بهنعمتتعالیم  باب دیگر در 
اعتنایی به احکام و ضروریات  ،اللهی کفرآمیز شده است. از جمله اینکه صوفیان نعمت

( 11، ص7)حلی، ج«کافر است (1)منکر ضروری دین»دین نداشته و طبق نظر فقهای شیعه 

فقها، دعوی  ،اند. همچنین به طور مثال اللهی نیز از اسالم خارج صوفیان نعمت ،بنابراین
کردند.  مهدویت تلقی میهیه را در باب قطب، از قبیل نوعی قول به الل مشایخ نعمت

همچنین قول به وحدت وجود، ترک واجبات دین همچون نماز و روزه، تغنی و رقص و 
اعتقاد به نوعی جبر و  طالب،مان پنداشتن ابواقامه حجج بر اصول عقاید، نامسل سماع،
بنابراین نفی  ؛همه مخالف اصول اعتقادی شیعه بود اعتباری مساجد در نزد ایشان،نیز بی

، ماهیت این تعالیم واقعبه(. 744-731ص ،7)بهبهانی، ج شمردند را الزمۀ تشیع می  و رد آن
در  ی مستقیمعنوان معارضرا، بهگری، این طریقت  قت در سنیمشایخ طری سابقۀالبته  و 

شیعه، فساد  زعم مجتهدینکرد. لذا به رجعیت فقها معرفی میبرابر تشیع و قدرت و م
رغم اختالفی که در مسلک اخباری و این فرقه آنچنان واضح بود که فقها علی عقیدۀ

 (.331)حقیقت، صداستان بودند اصولی داشتند، در مخالفت با این طریقت هم

هایی که به زعم علما در دین وارد بدعت ۀهم باوجودها، لسله در این سالمشایخ س
تقریب بین تشیع و تصوف، سعی کردند با عالمان طراز اول  هدف راستای ، درساختند

م خویش ارتباط برقرار کرده و به نوعی در جهت کسب مشروعیت تعالی ،عالم تشیع نیز
مهدی بحرالعلوم بود که منابع ، سیداین علما گام اساسی  دیگری بردارند؛ از جملۀ

 .(111، ص3نایب شیرازی، ج) اندطریقت از تمایل او به تعالیم عرفانی خود سخن گفته

 خوبی نشان از هدفه ب این موضوع اما ،ی تردیدستچند که در درستی این دعوی جاهر
این تمهیداتی که مشایخ سلسله در نظر گرفته  همۀ با وجود.اللهیه داردمشایخ نعمت

 نشان ندادند و در واقعایشان به نسبت اکثریت علمای آن عصر، نظر مساعدی  ،بودند
 .کردندزدن به اصل و اساس دین تلقی میضربه ، تعالیم آنها را

 اللهیهبه نعمت علمای عصر فتحعلی شاهرویکرد 
در  ،از طرف علما و فقهای شیعه ییهادشمنیها و مخالفتدر تاریخ فقه شیعه، همواره 

ها از عهد صفوی که شیعه یانه انجام گرفته است. این دشمنیبرابر معتقدین به مرام صوف
فقهایی  شدت و قوت بیشتری گرفت.عد نظری، در ب  به ویژه ،در ایران رسمیت یافت
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« المطاعن المجرمیه فی رد علی الصوفیه» در کتاب ق(ـ.ه111)فو.محقق کرکی  همچون

 ،(455،ص)اردبیلی« الشیعهیقهحد»در کتاب  ق(ـ.ه113)فو. مقدس اردبیلی (735ص )حموی،

، علی بن احمد بن حسن بن زین الدین در کتاب «االخیار حتفة»طاهر قمی در مال محمد

عالمه محمدباقر نهایت و در  (415ص ،1ج ،)جعفریان «السهام المارقه فی اغراض الزنادقه»
اصول  و پرداختندبه جدال با صوفیان  (142 ص )مجلسی، «الحیاتعین» مجلسی در رسالۀ

 ،هامحصول این مخالفت خارج از شریعت شیعه معرفی کردند. و مسلک ایشان را تصوف
. انجامیدبه خروج بسیاری از صوفیان از ایران و یا در کنج عزلت خزیدن ایشان  ،نهایت در

سالی اللهی چندشد، صوفیان نعمتذکر  کهتا چنان ؛ادامه داشتهمچنان  ،این روند
 ه آغاز شد.بارها دوو درگیری وارد ایران شدند نشستن شاهان قاجار،ختتپیش از به

و  در حکومت کریمخان زند ،اللهیه نعمت اولین رویارویی بین علمای شیعه و صوفیۀ
که در نهایت به  ،فقهای شیراز انجام گرفتتوسط ، با آمدن معصوم علیشاه به شیراز

از شیراز به اصفهان  ،صوفیاناین .(435ص ،1ج )مالکوم، یدانجام از آن شهر اخراج صوفیان
تبعید و شکنجه  ،رفتند و آنجا هم با اعتراض علمای اصفهان مواجه شدند و اسیر

قیهی به رهسپار مشهد بودند، ف اللهیهنگامی که صوفیان نعمت (.431ص ،)همان گردیدند
به علمای تمامی  ،که در دشمنی با این فرقه مشهور بود ،کرمانی  مجتهد  عبداهللنام مال
 (.211-212 صص خوانساری، )سهیلی« بیان داشت را ایشان با عناد وجوب» و نوشت نامه شهرها

مالعبداهلل  نامۀ، که آن منطقه ، از علمای برجستۀمیرزا مهدی خراسانی نیز،در خراسان 
 بریده را ها را گرفت و دستور داد گیسوان نورعلیشاهآن ۀمعرک یرا دریافت کرده بود، جلو

پس از  ،یارانش نورعلیشاه و (.11ص ،7ج )بهبهانی،ی آنها را از شهر بیرون کنند ایبا رسو و
 به ،و هواخواهان شریعت ،خان حکمران کرمان ابوالحسن مشهد، راهی کرمان شدند؛

 گروه، دو این بین درگیری در پرداختند، ایشان با دشمنی به انی،کرم مالعبداهلل تحریک
 (.114العارفین، ص )هدایت، ریاض شد کشته .ق(ـه7115)فو علیشاه شتاقم نامبه درویشی

تا پیش از عصر  خان زنددر عصر کریم ،اللهیه به ایرانمخالفت علماء از ورود نعمت
هم در این  شیعه برجستۀو علمای  شدمحدود به مبارزۀ عملی میفتحعلی شاه، تنها 

حمایت  کهشاه ای نکرده بودند؛ اما در عصر فتحعلی، ابراز عقیدهبرهه در باب صوفیان
ای همچون حضور عالم برجسته همچنین وگرفت، طیف علما صورت می از ایجانبههمه

، مبارزۀ روحانیت شیعه در هر دو هضد صوفی مشی سرسختانۀباعلی بهبهانی آقا محمد
 عملی و نظری به جدیت دنبال گردید.جبهۀ 
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فرزند ارشد  آقا  ،معروف به کرمانشاهی ،ق(.ـه7175فو) علی بهبهانیآقا محمد
احیاگر مکتب اجتهاد و فقه و اصول  هور به وحید بهبهانیمش ،باقر اصفهانیمحمد
از افاضل » در ایران مرجع بزرگ و ش،پس از پدر ،وی .(4ص ،7ج )بهبهانی، بود شیعه

خان و  محمدعلی در نزد کریم آقا(. 411ص ،1ج )مالکوم، «آمدعلمای ایران به حساب می
خان قاجار نیز از محضر او کسب محمد آقامورد احترام بسیار بود.  ،علیمرادخان زند

قاجار نیز  شاه یبین او و فتحعلچنین، هم. (1311ص ،1ج الصفا، ضةرو )هدایت، کرد فیض می

در تعظیم و  ]قاجار  شاه فتحعلی[ معظم خان»و  .(121ص )دوانی، تمام بودالفت و عالقه به
 آقا محمدعلی بهبهانی، ،رو این از (.711ص )شوشتری، «کوشید الغایه می توقیر او به اقصی

را به خطر شرع مقدس  ،در مسائلی که به زعم او ،جایگاهی که داشت به پشتوانۀ
 کرد. نفس کامل اقدام میبهبا استواری و اعتماد ،انداخت می

در کرمانشاه یک نوع حکومت شرعی داشت و حدود شرعیه را با تمام  ،آقا محمدعلی
در پاسداری  علیآقا محمدترین اقدامات مهم جمله از (.121ص )دوانی، کرد می جاری ،قدرت

او  ،اللهیه و دراویش آن بود. در واقع وی با تصوف نعمت ، مبارزۀاز شرع و تشیع فقاهتی
اش به او لقب  تا آنجا که مخالفان صوفی ،دانستند را قهرمان مبارزه در این میدان می

 ،دعوت هوادارانشعلیشاه را که به معصوم وی (.11ص ،7ج ،)بهبهانی دادند« کش صوفی»
 (.173ص السیاحه، حدائق )شیروانی، دیرسان به قتل نهایت در و کرد دستگیر بود، کرمانشاه راهی

، سبب شد که در تمامی اللهی نعمت علی بهبهانی با صوفیۀمحمد دشمنی شدید آقا
را داشته  ناپذیر دست باالپایان علما و فقهای شیعه در این مبارزۀ ،شاه فتحعلی دورۀ

با  داشته است.سزایی شک در این برتری نقش به ، بیشخصیت بارز و علمی او باشند؛
کردند.  تأسی از او، بسیاری از علمای ایران و عتبات در این مبارزه او را همراهی می

و مجتهدین  شاه، استشهادی هم از علما فتحعلیمذکور آقا محمدعلی به  ۀچنانکه در نام
 و تمامی بزرگان( 173ص السیاحه، حدائق )شیروانی، ایران و عتبات عالیات گرفته شده بود

محمد اصفهانی،  مهدی خراسانی، میر ، میرزاق(.ـه7137فو) از جمله میرزای قمی علما
 کبیر کاشف الغطاو شیخ جعفرتقی قاضی ، میرزا محمدق(.ـه7114فو) نراقیحاج مال احمد

کل از ازدیاد مجتهدین و مراجع عصر بودند، به که همگی از ،دیگر چند تن و  ق(7112فو)
قلع و »ابراز نگرانی کرده و  ،گری ایشانترویج تعالیم صوفیفعالیت این فرقه و نشر و 

 (.311ص دوانی،) «قمع ایشان را خواستار بودند
اللهی، اقدام به نگارش با صوفیان نعمت عملی، در کنار مبارزۀ آقا محمدعلی بهبهانی

در  بهبهانیخیراتیه، یکی از اقدامات مهم  کرد؛ نگارش رسالۀ« خیراتیه»نام به ایرساله
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سبب تألیف آن را اینچنین شرح  ،این کتاب وی در دیباچۀ مبارزات نظری بود. عرصۀ
 دهد:می

و سد ثغور شبهات اهل بدعت و ضاللت بر علمای  ،چون محافظت حصن حصین شریعت»
حلول و  در این اوقات که لوای کفر و الحاد مذهب ،اعالم و مجتهدین...الزم و متحتم بود

برند، استقامت شریعت بیرون می اتحاد را طائفۀ صوفیه...بر افراخته...جمع کثیر را از جادۀ
، به تألیف رسالۀ ... ناجیهریقۀلهذا قاصر جانی...به جهت رد شبهات واهیه و ترویج ط

 .(1 ص ،7)بهبهانی، ج «پرداخت خیراتیه...

خود از علمای بزرگ بوده و بر علوم شریعت تسلط  ،از آن جهت که مؤلف خیراتیه
همچنین استفاده از منابع و  ،کامل داشته، با استناد به روایات اسالمی و قرآن و احادیث

و تعارض آن با عقاید  معرفی عقاید این فرقه به ،اعصار گذشته های ضد صوفیۀو نوشته
ن مالکوم جا تا بدانجا بود که ،اهدر آن سال پرداخته است. اهمیت این رساله فقهه شیعه،

صفحات بسیاری از کتاب  ،به هنگام صحبت از عقاید صوفیه در کتاب تاریخ ایران،
این  ،همچنین ادوارد براون(. 435-411ص ،1ج مالکوم، :نک) کند خیراتیه را عینا  نقل می

مهم دانسته و نگارش آن را باعث قتل عام  ،به ویژه در بحث رد  وحدت وجود ،رساله را
خان کالنتر هم ، توسط حاج ابراهیم. این رساله(111ص )براون، داند شدید صوفیه می

 (.57ص ،7ج )بهبهانی، خوانده شد و عزم او را در براندازی این فرقه بیشتر کرد
جانب از  اللهیه ای و اقدامات عملی شدید بر ضد مشایخ نعمت نگارش چنین رساله 

به درستی خطر از دست  ،درک درست او از اوضاع آن عصر بود. وی ، نشانۀعلیمحمد آقا
-را توسط این فرقه درک کرده بود؛ به رفتن موقعیت اجتماعی و مذهبی روحانیت شیعه

توجهی نیز گرد جمعیت قابل ،شدند ویژه که در هر مکانی که این درویشان وارد می
پایگاه تا حد زیادی،  ی شیعه،با کنار رفتن صفویه، فقها .(3)گشتند ایشان جمع می

 امیدبهچند قاجارها نیز از دست داده بودند؛ هرحکومتی خویش را نسبت به آن دوره، 
دادند اما  میعالقه نشان ، به نزدیک شدن به این علما کسب مشروعیت سلطنت خویش

پذیرفته نشده بود و اگر روحانیت  ،ثابت عنوان یک اصل و رویۀاین ارتباط با علما، به
های فقهی و و از طریق استدالل شدخود به طور مستقیم وارد این مبارزه نمی ،شیعه

 شاید ،دادبا فقه و کالم شیعه نشان نمیتعارض برخی از اصول عقاید صوفیان را ، کالمی
عرفانی سلوک دینی و الیم و تع و رخنۀ گرفتتر انجام میآسان بسیار ،نفوذ طریقت

 عقاید مذهبیناپذیری را به جبران تأثیرات و تغییرات توانست ، میجامعه ایشان در بدنۀ
  مردم ایران وارد سازد.
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در نیز، ، از جمله مجتهدین دیگر شیعه چند تن دیگر از علماعلی، بعد از آقا محمد 
وارد  ارزه نظری با این فرقهمب هم با تألیف کتب ضد تصوف، به عرصۀآغاز قرن سیزد

؛ ندعلمای اصولی، نگاشت را، مهمترین رسائل نظری در باب ضدیت با تصوف البتهدند. ش
شفیع  تألیف محمدرفیع بن محمد « مطاعن الصوفیه»توان به رسالۀ  اینها می ۀاز جمل

الرد علی الصوفیه و » رسالۀ و (111)براون، صتحریر یافت  ق 7117که در سال تبریزی، 
 اشاره کرد. .ق(ـه7137)فوقمی  اثر میرزای « الغاله

اللهیه  از مسائل مهم دیگری که سبب نگرانی مجتهدین شیعه شده بود، نفوذ نعمت
لذا  بودند ومند عالقهبه مسائل عرفانی  ،برخی از روحانیون شیعه .در طبقۀ روحانیت بود

 آخوند مال ،از جمله ؛برسنداز ظاهر به باطن دین  ،طالحاص گراییدند تا به تصوفبه 
نام بود و حتی در استشهاد علیه هکه از مجتهدین ب ،ق(.ـه7175فو) عبدالصمد همدانی

، ، خود(21ص ،7ج )بهبهانی، بود ضاللت این فرقه و مشایخ آن رأی داده، بهاللهیه نعمت
 (.443ص السیاحه، حدائق شیروانی، ؛147ص العارفین، ریاض )هدایت، پوشید درویشی خرقۀ بعدمدتی

که در علوم نقلیه و فنون » کرمانی  تقی محمد به نام میرزا همچنین عالمی معروف،
درویشان  ، خرقۀنیز (111ص السیاحه، حدائق )شیروانی، «وحید عصر و فرید دهر بود ،عقلیه
که به تصوف  ییعلما ملقب شد. در مجموع تعداد ،علیشاه اللهیه پوشید و به مظفر نعمت

 توجه بود.ای علم شریعت را با تصوف تلفیق کرده بودند، قابل گونه، یا حتی بهگراییده
مردم و قشرهای دیگر از جمله روحانیت، به  نفوذ گستردۀ طریقت در بین عامۀ

پادشاه  تاحدی برای مجتهدین شیعه احساس خطر ایجاد کرده بود که بر آن شدند 
 به مبارزۀو او را آگاه کرده این خطر ر، درباب چه بیشتشاه قاجار را هر فتحعلی ،وقت

 نویسد: باره می که سرجان مالکوم در اینکنند. چنانترغیب جدی علیه ایشان 
از  ،به نوعی ازدیاد پذیرفت که علمای اسالم ،در اواخر] هاللهیدراویشنعمت[کثرت ایشان »

پادشاه مستدعی شدند که تا هنوز فتنه و فساد ایشان رخنه و ثلمه در بنیان ملت و ارکان 
 (.411ص ،1ج )مالکوم، «قمع این گروه پردازد...  قلع و به استیصال و  ،دولت نیفکنده است

را لبیک گفت و  ، با تمامی وجود، درخواست علماواقعشاه قاجار هم به فتحعلی
اللهیه  بر ضد طریقت نعمت ،ویژه با شخص آقا محمدعلی، بههمکاری او با روحانیت شیعه

االحوال روزگار بسیار سختی را برای مشایخ و اعضای این طریقت رقم زد. در مرآت
 :است گونه شرح داده شدهاین همکاری این محصولنما، جهان
صوفیه ضاللت شعار در داراالیمان ایران به نهایت که در این اعصار مذهب باطل چنان»

اعانت و تأیید به ]و[ ... ]علیآقا محمد[ ...جناب ]دستبه این فرقه[ اشتهار رسیده بود،
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این آتش فتنه  شد و در اطراف و اکناف آن مملکت... قلع و قمع ،شاه قاجار فتحعلی پادشاه...
 (. 27ص ،7ج بهبهانی،) «را خاموش نمودند

که روحانیت به عنوان فتنه و فساد از  ،اللهیه در ایران فعالیت تبلیغی مشایخ نعمت
 علیشاه جانشین بالفصل معصوم اصفهانی علیشاه کرد، با به قتل رسیدن نور آن یاد می

در سر پل ذهاب  ،علیشاه به حداقل ممکن رسید. نورعلیشاه که در هنگام حبس معصوم
 العارفین، ریاض )هدایت، والی عثمانی بغداد پناهنده شد ،اهبرد، به احمد پاش به سر می

السیاحه،  حدائق )شیروانی، آقا محمدعلی کشتند نیز به دستور را او اما سرانجام ؛(457ص

اللهی کس را که مظنون به نعمتی بود که هرنحو، اوضاع بهدر مجموع (.11ص
 (.123ص ،7ج السلطان، )ظل کردنددر تنبیه او کوتاهی نمی ،پنداشتند می

، در علی بهبهانیمحمد که مانند آقا.ق( ـه7115)فو نوری  علی در شیراز نیز، مال
حاکم  ،میرزا ، با همکاری حسینعلی(21)الگار، ص اللهی مشهور بوددشمنی با صوفیۀ نعمت

دین مرد صوفی بسوزد »فارس، جمعی را در بازارها و معابر فارس بر آن داشت که شعار 
اللهیه  درویشان طریقت نعمت ، به خانۀبا ذکر این شعار ؛ این افراددهندسر« کوفی بمیرد

 (.112، ص3)نایب شیرازی، ج بردند هجوم آورده و خانه را خراب کرده اموال آن را به تاراج 

 مشی طریقتخط نور علیشاه و تغییر جانشینان
اللهیه را بنا بر  درویشان نعمت رهبری ق(.ـه7131فو) شاهعلیبعد از نورعلیشاه، حسین

علیشاه،  دستوری که خود نورعلیشاه داده بود، بر عهده گرفت. از زمان رهبری حسین
علیشاه  حسین. ایجاد کرد تغییرات مهم و اساسی ،اللهیه در سلوک خویش طریقت نعمت

تالش داشت به مبادی و ظواهر شرع نیز، بر خالف اقطاب  ،سلوک عرفانی خویشدر 

تا از  دیدند، توجه کافی داشته باشدسلفش که چندان خود را ملزم به رعایت آنها نمی
 عتیبندی سخت او به ظواهر شر، در باب پایشیرازی بیگیدیوان بماند. امان در علما اتهام

 بهمستحبه و امرایراد بر ایشان نبود، زیرا که در افعال واجبه و  یارای را احدی» نویسد:می

اگر  ،واقعبه .(7112ص  ،1بیگی شیرازی، ج)دیوان «منکر کمال مبالغه داشت از و نهیمعروف 
 ،انجامید نمی طریقت و شریعت بین تعادل به صرف، عرفانی  و طریقتی مشیخط از تغییر این

وجود  ،سببهمینبه انست در ایران باقی بماند یا نه؟؛تو اللهیه، می مشخص نبود آیا نعمت
کرده  تا بتوانند تجدید قوا یاران نورعلیشاه شدامنی برای گاه  مدتی تکیه علیشاه،حسین

 .بین باشند، خوشخودراه  ۀو با تغییر نگرش اساسی به تعالیم عرفانی خویش به ادام
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ظاهرپرستان ابدا  او را »قدر در سلوک عرفانی معتدل بود که آن ،علیشاه حسین
  )نایب «شمردند بینان از اهل ظاهرش نمیدانستند و باطن ر اسرار باطن نمیمستحض

اه چون از مدرسه به خانق ،علیشاه حسین مانندفقهایی  ،واقعبه (.111ص ،3ج شیرازی،

سوز چون مشایخ سلفشان. از جمله لمآمدند نه رندی عارفتند، زاهدی منزوی از کار در
سو ساختن طریقت عرفان و شریعت و هم علیشاه در نزدیک کردن اقدامات مهم حسین

الحق هانری مارتین  میزان  ای علیه کتاب نوشتن رسالهاللهیه با روحانیت شیعه،  نعمت
علیشاه در این رساله  نام داشت و حسین« رد پادری» ،بود. عنوان این رساله (1)انگلیسی
به شبهات این کشیش مسیحی پاسخ دهد. اهمیت رساله  ،به نحوی مستدلبود کوشیده 

دیگر  ،های بعدخود منبع اغلب آثاری قرار گرفت که در سال ،در این است که این اثر
مارتین تألیف  ، در پاسخ به شبهاتاللهیه و حتی علمای شریعت مشایخ طریقت نعمت

  اصول»خان هدایت هم در کتاب  قلیرضا که. چنانمقدمه( اصفهانی، لیشاهع )حسیناند نموده
علیشاه را آورده  پادری حسین رساله رد ، قسمت عمدۀخود« الوصول  حصول  الفصول فی

 (.17ص ،)همان است

ای بدین عظمت، سبب شده  و نگاشتن رساله ،علیشاه منش و سلوک اعتدالی حسین
در  ،علی نوری و شیخ زاهد گیالنی ثانیمحمد  از جمله مال ،چند از علمانیبود که ت

نام برای مالعلی نوری که از مجتهدین به ،علیشاه حضور یابند. این مسئله محضر حسین
سبب، بدین (.113ص ،3ج شیرازی، )نایب دادرا قتل او  ن آمد و فتوایاصفهان بود گرا

که او را با  احضار کرد و با این، شیخ صوفی را به تهران ق.ـه7111در سال  شاه فتحعلی

نوشتن  رسدبه نظر می اما (7112ص ،1ج بیگی شیرازی،)دیوان احترامی و زنجیر بردندبی
شد و  شسبب نجات جان ،فقهی او  با اهمیت ردپادری و نوع سلوک عرفانی رسالۀ

 (. 7112ص ، )همان روا داشتدر حق او محبت شاه  فتحعلی
شاه و بعد از او، دیگر دعوا و عناد به معنایی که در زمان علیدر زمان قطبیت حسین

خود  ،شاهعلیچرا که حسین نداشت؛ وجوده و علمای دین بود، اقطاب پیشین بین متصوف

کامل به مسائل شرعی داشت و مطالبی که در  یک مجتهد و فقیه، احاطۀ در جایگاه
علیشاه و معصوم علیهمبنی بر عدم آشنایی و آگاهی به مسائل شرعی و دینی  ،خیراتیه

نزاع بین دو  ،نورعلیشاه آورده شده بود در باب او وارد نبود. از این رو، از زمان قطبیت او
امور باطنی بودند و عالمانی که اختالف بین علمایی که مایل به تصوف و قائل به به ،گروه

 ،لذا تکفیر کردن و وجوب قتل ایشان ، محدود شد؛پسندیدندآن را مذموم دانسته و نمی

آن وحدت بین علما هم در دشمنی با این بنابراین،  به آسانی اقطاب سلفشان نبود.
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، با او هنگام مالقاتنیز، بهشاه ، فتحعلیکه ذکر شدچنان ین پس شکل نگرفت.ا زاطایفه 
 عمل کرد.« اللهیهرد و طعن نعمت»اش در شدهبر خالف اصول پذیرفته

به شریعت  چه بیشترهر نزدیکیشاه، علیاز زمان حسینکه گفته شد،  گونههمان

با حفظ پایگاهی برای اعضای  ،علیشاه حسین وشد  اکثریت مشایخ طریقت جزء برنامۀ
ای برای  ه مانند منجیانگیز، ب مخاطرههای پرآشوب و اللهی در آن سال طریقت نعمت
از اصفهان به کربال مهاجرت  پایانی عمر،های اللهی عمل کرد. او در سال طریقت نعمت

ای زد  تخاب هوشمندانهپیش از مرگش دست به ان ،ویکرد و در همان جا نیز درگذشت. 
او، ند خود را که همان ق(.ـه7131فو) علیشاه همدانی ملقب به مجذوب جعفرو حاج محمد

 )شیروانی، عنوان قطب سلسله بعد از خود انتخاب کرداصول شریعت بود، بهآشنا به 

 (.327صالسیاحه،  حدائق
انی از محضر بود و در جو مانند مرادش، ابتدا از طایفۀ علماعلیشاه نیز  مجذوب  

 )هدایت، نراقی و میرزا ابوالقاسم قمی بهره برده بود  مهدیعالم بزرگی چون محمد

اللهیه پیوست. مشی او نیز سلوک در  به طریقت نعمت ،اما بعدها (.473ص العارفین، ریاض
، همچون های طریقتیکنار تألیف کتاب خط اعتدال بین طریقت و شریعت بود و در

اثبات نبوت »با عنوان نیز ای  رساله ،مانند مراد خود، بهالحقتآالسالکین و مرمراحل
دانش  (.721-722صص ،4ج )مدرس، شبهات هنری مارتین انگلیسی نوشتدر رد « الخاصه

بارها از وی خواسته بود  ،به حدی بود که عالمی چون میرزای قمی ،او در مسائل فقهی
 )هدایت، که در امور شرعی فتوا صادر کند و به صدور احکام شرعی مبادرت ورزد

علیشاه و تالش او در  فقهی مجذوبهای فعالیت با وجود همۀ اما(. 473ص العارفین، ریاض

اللهیه، فضای  نعمت علمای شریعت نسبت به تعالیم فرقۀ کردن حساسیت فقها وکم
-هنوز بر ضد تصوف بود و لذا او نیز به مانند حسین ،شاه فکری غالب عصر فتحعلی

 (.323صالسیاحه،  حدائق )شیروانی، علمای عصر مصون نماند ، از دشمنی و کینۀعلیشاه
های قاجار و خاندان نظر شاهزادهجلبها برای اولین تالش ،علیشاهزمان مجذوبدر 
شاه قاجار  علیبا برخورد قهرآمیز فتح اما ؛صورت گرفت ،اللهیبه طریقت نعمت سلطنت

 ،7ج )سپهر، جایی نبرد و اولین اقدام در این راه به شکست انجامیدرو شد و راه بههروب

 اواخر عمر، درعلیشاه، مجذوب (.722ص عضدالدوله،؛ 1157،ص1ج الصفا، ضةرو هدایت،؛ 31ص

و دشمنی بدخواهان  میرزا رفته و فارغ از کینهصمیم گرفت به تبریز در پناه عباست
سالی که رهبری پیروان پس از تقریبا  پنج ویهای خویش بپردازد.  فعالیت به ،طریقت

 در تبریز از دنیا رفت. ق..ـه7131در سال  ،طریقت را بر عهده داشت
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دعلی بهبهانی و چند تن دیگر از علما،در اوایل سده واقع شدت عملی که آقا محمبه
شریعت را بر مریدان تفوق اهل  ،اللهیه از خود نشان دادند بر ضد مشایخ نعمت سیزدهم،

شاه را  پادشاهی فتحعلی قرن محفوظ نگه داشت و تمامی دورۀ این طریقت تا نیمۀ

ها و  چند نوع فعالیتاین فرقه در ایران کرد. هر نتبدیل به عصر هولناکی برای فعاال
نسبت به مشایخ پیش از  ،علیشاه شاه و مجذوبعلیسلوک متفاوت مشایخی چون حسین

های پیشین بهبود  را نسبت به دهه هاای توانست اوضاع طریقت و مریدان آن خود، تا اندازه
 که ،شیروانی العابدین های عالمان، حکما و مردم هنوز پابرجا بود. زین خشد، دشمنیب

 نویسد: اللهیه در آن دوره بود می نعمت خود از اقطاب سلسلۀ
سم طریقت و معرفت بر ایران، عموما  چنانست که هر که...اهل ا قاعدۀ ]ق.ـه7111[اکنون» 

زمان و بوذر  چه آن شخص عل امۀ؛ اگرآن کس کافر و ملحد است ،شبهه و بی نهزبان آرد...بی
نعوذ  ،نشینان معاشرت کند.با طایفۀ درویشان و گوشه..اگر شخصی...و سلمان دوران باشد!

هر  ضرب لعن وجودش را از لوح هستی پاک...هباهلل! هرآینه به تیغ طعن هالکش کنند و ب
شمار اخراج بلد کردند! و بعد از آزار بسیار و اذیت بی ،جا درویشی و گوشه نشینی دیدند

 (.12-11ص السیاحه، حدائق )شیروانی،« جای آوردند!آنچه لوازم ذلت و خواری بود به

 اللهیهانشعاب در سلسلۀ نعمت

شاه قاجار روی داد. بعد  دوران فتحعلیهمین در  ،اللهیهانشعاب در طریقت نعمتاولین 
، میان مشایخ سلسله بر سر جانشینی او ق.ـه7131علشاه در سال  از درگذشت مجذوب

علیشاه( را به  )مست شیروانی  العابدین زین  علیشاه، حاجی اختالف افتاد. گویا مجذوب
این انتخاب را  علیشاه( )کوثر رضا همدانی اما حاج محمد ،جانشینی خود انتخاب کرده بود

 که به نام سلسلۀ ی جدا ساختا سلسلهیرفت و خود را قطب کل خواند و نپذ

اللهیۀ  نعمت ۀاللهی به دو شعب نعمت ۀره شد. لذا از این پس سلسلعلیشاهی شه کوثر
 .شدعلیشاهی تقسیم مست ۀاللهیکوثرعلیشاهی و نعمت

 یعلیشاهکوثر سلسلۀ

از مشایخ  ،)کوثرعلیشاه( همدانی رضا محمد   حاج، پیش از این گفته شد طور که همان
علیشاه، ادعای قطبیت تام کرد و در همدان به  طریقت بود. وی بعد از مرگ مجذوب

از او  ،اللهی پرداخت. تسلط او بر هر دو امور شریعت و طریقت دستگیری درویشان نعمت
دین و عرفان  دو حوزۀنیز بیانگر تسلط او به هر صوفی بزرگی ساخته بود. آثار قلمی او 

که در پی انکار اسالم و  ،مارتین نوشتن رساالتی در رد براهین هنریبود. در جریان 
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به تألیف کوثرعلیشاه هم با تأسی از دو شیخ پیشین طریقت،دست برتری مسیحیت بود، 
ترین  که از معروف زد،« النبیینرشاد المضلین فی اثبات نبوت خاتما»نام ای به رساله
 ،عبدالهادی )حائری، تی بود که از طرف علما در این باب به نگارش در آمده بودرساال

 پسندیده است کوثرعلیشاه را ، جوابیۀمشهور است خود هنری مارتین (.434ص
تا به  هنری مارتن پادری، شهرت او از بابت رد »و  (7141ص ،1ج شیرازی،  بیگی )دیوان

سال بعد از نگارش حدود سه ،افزون بر این (.117ص السلطنه، )اعتماد «رفته ممالک اروپا نیز
 نمود تألیف، مارتین  یا رد  هنری« النبوه  مفتاح»نام  یگر بهد  کتابی ،المضلین  ارشاد

جای آورد. او هدف مطلب را در این باب بهتر به تا حق (711ص ،4ج، عبدالحسین )حائری،

هنری [ تا معلوم شود که بنای وی»نویسد: گونه میاینرا رش رسالۀ دوم خود در نگا
 «حق به باطل بوده وده بلکه منظورش مغالطه یا مخالطۀبر حقیقت نب ،]مارتین

رالنظیم د »ای در تفسیر قرآن مجید نوشت به نام  همچنین رساله ،او (.711ص کوثرعلیشاه،)
جایگاه  (.571ص السیاحه، بستان شیروانی،؛ 117ص السلطنه، )اعتماد «القرآن العظیمفی تفسیر

 وفائیاهلل جا بود که عال م معروفی به نام مال فتحتا بدان ،واالی او در شریعت و طریقت

تصوف نوشته علیه   که اتفاقا ،«المحتاج سراج»ی به نام ادر رساله ،ق(.ـه7313فو) شوشتری
است  و معنوی دانسته ی قدرت روحیااز کوثرعلیشاه به نیکی یاد کرده و او را دار ،بود

ها معاصر وی در باب بزرگی و مقام او در آن سال ،خان هدایترضا قلی (.113ص )مدرسی،
عظما و کبرای دولت در تعظیم و توقیرش کوشند و عرفا و علمای ملت در » نویسد: می

شخصیت بارز  (.117ص العارفین، ریاض )هدایت، «تکریم و تحریمش سعی نمایند

بسیار  ،اللهیه در دشمنی با صوفیان نعمت ب شد یکدستی و وحدت علماکوثرعلیشاه، سب
شکافی ایجاد شود. این مسئله یکی از  ،در مخالفت با صوفیه شود و میان علما،کمرنگ 

کوثرعلیشاه این، . با وجود شدهای بعد دالیلی بود که باعث رونق یافتن این فرقه در سال
اش  و حاکم آنجا قرار گرفت و خانههمدانی  حسین مال  آخوند دشمنی مورد همدان در نیز،
 عباسنزد  ،احترام و عزت کمال در عمر پایان تا و برد پناه تبریز دربار به ناچار و رفت تاراج به

بعد از مرگ  (.117ص السیاحه، ریاض )شیروانی، سر بردبه فراهانی مقامقائم و السلطنه نایب میرزا
علیشاه به  نقی، با لقب جنتعلی  میرزا آقا فرزندش حاج  ،.قـه7111در سال  علیشاه کوثر

های سال یعنی ،سال 11او به مدت (. 713ص )همایونی، قطب این سلسله شد ،جای پدر
 سال از زمامداری شاه و بیش از سی تمامی عهد پادشاهی محمد شاه، پایانی عصر فتحعلی

 .(713ص همایونی،) در مسند ارشاد باقی ماند بدون دغدغه ناصرالدین شاه را
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 علیشاهی مست سلسلۀ

لذا اعضای  ،معنا نداشتبدان  در رأس خود عالم دینی ،رقیب ین شعبه بر خالف سلسلۀا

با به  امامورد آزار و ایذای علما و حاکمان قرار داشتند.  ،در تمامی این دوره ،این طریقت

العابدین  و شخص زین او به این فرقه سبب عالقۀ، و به شاه قاجارسلطنت رسیدن محمد

پیروان علیشاهی تغییر کرد و  مست ، اوضاع به کلی به نفع شاخۀعلیشاه( )مست شیروانی

 .(741ص الگار، ؛ 2717، ص71هدایت، ج) یک شبه ره صد ساله را طی کردنداین فرقه، 

 نتیجه

های بدترین سال ،او های ابتدایی سلطنتشاه در سالهمکاری بین علما و فتحعلی

یا به قتل رسیدند و یا از شهر و  ،مشایخ طریقتدر ایران رقم زد. را اللهیه طریقت نعمت

سختی روزگار بودند به که در هر مکانی نیز، اللهیه شدند؛ پیروان نعمتدیار خود تبعید 

، پیوستن علمای روشن در تاریخ طریقت ، تنها نقطۀگذراندند. در این شرایطمی

با  ایشاناللهی بود. جرگۀ نعمتبه  علیشاهو مجذوب علیشاهای همچون حسینبرجسته

شیعه، نگاشتن  دیگر روحانیون گرفتن تصمیماتی از جمله تغییر در نوع سلوک، جذب

بولیت از شخص کسب مق تالش در نفوذ به خاندان قاجار، بر ضد هنری مارتین، رساالتی

 .نددر ایران تضمین کردرا خود، ادامه حیات سلسله قطب بعد از  شاه و انتخاب شایستۀ

از  ،علما روی داد علیشاه در جبهۀویژه بعد از قطبیت حسین، انشقاقی که بهدر واقع

علیشاه ، از حسینت، در طریقمشی عرفانی داشتندکه ، آن روی بود که طیفی از علما

 اللهیه شدند.طریقت نعمتبخش برای نوعی وزنۀ مشروعیتبه  تبدیل ردند ومتابعت ک

که درابتدای ورود مشایخ طریقت در ردیف مخالفان سخت ایشان  ،در واقع روحانیت

 ایران عصر قاجار در جامعۀ شاناز اسباب برقراری و تجدید حیات به نوعی ،خود بودند،

 به ،به روحانیت را در پیش گرفته بود نیز، که سیاستی نزدیکسلطنت قاجار  .شدند

 گردید.اللهی به طریقت نعمت نسبت روحانیت انشقاق در رویکردنحوی متأثر از همین 

 نوشتپی
، در ت انتساب آن به امامصح  سوب به امام علی)ع( است که دربارۀهای مننام یکی از خطبه. 7

به شطحیات متصوفه  ،از آنجا که این خطبههای مختلفی وجود داشته است. طول تاریخ دیدگاه

علی امام ن به آخود مسبب دعوایی قدیمی بوده است میان متصوفه و علما در انتساب  ،شباهت دارد
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 ۀمجل« خطبه البیان و شطحیات عارفان»مقاله  )ن.ک:و تأیید تصوف و یا در رد آن و طرد تصوف 

 (.3 ۀ، شمار7321 پور،ادیان، رضا اسد ۀنامپژوهش

 بهبهانی،) باشند قائل آن به مسلمین کل که شرعیه احکام از است حکمی هر دین ضروری .1

 .(732ص  ،7ج

 311 تا 111 بر بالغ د،بودن گرویده اللهیهنعمت طریقت به کهرا  تعدادکسانی ،مالکوم . جان3

 .(431ص ،1ج مالکوم،) است کرده ذکر تن هزار

به ایران آمد.  ،نوزدهم میالدی شاه و در اوایل قرندر دوران سلطنت فتحعلی ،هنری مارتین .1

پرداخت. عالوه بر آن، طی اقامتش در شیراز و  انجیل ۀبه ترجم ،او با کمک دستیاران ایرانی خود

چند رساله  ،مارتین دالت گوناگون با فقها و علما شد.اصفهان و سپس تهران، وارد مناظرات و مجا

های گوناگونی را از العملتصوف و اسالم نوشت که عکس در مجادله با بعضی از علمای شیعه و رد

 .411-411 صص ،عبدالهادی حائری، :ر.ک  بیشتر اطالع برای .برانگیخت ایرانی عرفای و علما فقها، سوی

 نابعم
چاپ دوم، امیرکبیر و  ، به اهتمام محمد مشیری،رستم التواریخ، «رستم الحکما»هاشممحمدآصف، 

 .7341تهران،  جیبی،
 اه ش  ن دی رال اص ن  ی اه ادش پ  ةدر دور  ران ای  خ اری ت  ال س  ل ه چ،  ن س دح م ح م ، ه طن ل س ال دمات عا

 .7353، تهران،ر اطی اس  ،)المآثرواآلثار( 

، ترجمه رشید یاسمی، آثار تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضربراون، ادوراد، 
 .7311تهران، برگزیده جاویدان،

 ق.7171انصاریان، قم،  ، به تحقیق سید مهدی روحانی،7ج ،خیراتیهعلی،  بهبهانی، محمد

حوزه و  ۀ، انتشارات پژوهشکد1،جدین، فرهنگ و سیاست در عرصۀ صفویهجعفریان، رسول، 
 .7311دانشگاه، قم، 

مجلس  چاپ اول، چاپخانۀ ،4ج ،مجلس شورای ملی فهرست کتابخانۀحائری، عبدالحسین، 
 .7314تهران،  شورای ملی،

تمدن بورژوازی  گران ایران با دو رویۀ های اندیشهنخستین رویاروییحائری، عبدالهادی، 
 .7351تهران،  کبیر، ، امیرغرب

حسین )حسینحاج محمد ۀ)جوابی رد پادری ۀرسال حسین،علیشاه اصفهانی، حاج محمد حسین
 تهران، مقدمه و تصحیح محمود رضا اسفندیار، حقیقت،، اصفهانی به ردیه هنری مارتین( (علیشاه

7321. 
 .7323 تهران، ، کومش،های عرفانی در دوران اسالمیمکتبحقیقت، عبدالرفیع، 

واحد تحقیقات فرهنگی بنیاد  ، تصحیح میرهاشم محدث،انیس المؤمنینحموی، محمد بن اسحاق، 
 .7353بعثت، تهران، 

 .7351تهران،  امیرکبیر،، وحید بهبهانیدوانی، علی، 
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 .7354تهران،  ، زرین،با تصحیح عبدالحسین نوائی، 1، جحدیقه الشعرا دیوان بیگی شیرازی، احمد،

 .7355 امیرکبیر، تهران، چاپ دوم،، جستجو در تصوف ایران ۀدنبال ،کوب، عبدالحسینزرین
 .7311،اساطیر،تهران،7ج تقی، ناسخ التواریخ، سپهر،محمد

 .7311، مقدمه سعید نفیسی، نخستین، تهران،اهلل ولیدیوان شاه نعمتاهلل ولی، شاه نعمت

 .7353، به اهتمام ص. موحد، طهوری، تهران،تحفه العالم و ذیل تحفهشوشتری، عبدالطیف،

 .7312تهران، ، کتابخانه سنائی و محمودی،السیاحه بستانالعابدین،  شیروانی، زین

 .7331تهران،  ، تصحیح اصغر حامد ربانی، انتشارات سعدی،لسیاحها ریاضالعابدین،  شیروانی، زین

 .7312 جا، ، مهرآئین، بیحدائق السیاحهالعابدین، شیروانی، زین

 .7352 تهران، ، اساطیر،7ج ،السلطان خاطرات ظلمسعود میرزا،  السلطان، ظل

 ش.1434بابک، تهران،کوشش عبدالحسین نوایی، ، بهتاریخ عضدیالدوله، سلطان احمدمیرزا،  عضد

 ق.7377،چاپ سنگی، احمد تاجر کتابفروش، بی جا، جامع الشتاتمیرزا ابوالقاسم،  قمی،

 .  7314نا، تهران،  ، بیةمفتاح النبوکوثرعلیشاه، محمدرضا، 

 ترجمه ابوالقاسم سری، توس، ، ه اری اج ق ةاء در دور م ل ع  ش ق ن  :ران در ای  ت و دول  ن دیالگار، حامد، 
 . 7345تهران،

 .7351فرهنگسرا، تهران، -ترجمه اسماعیل حیرت، یساولی ،1، جتاریخ ایرانمالکوم، جان، 

 ق.7313، شرکت سهامی طبع کتاب، تهران، الحیاتعینباقر، مجلسی، محمد

 .ق7111چاپ دوم، استقالل، تهران، ،7ج  ،االسالمشرایعمحقق حلی، 

، کتابفروشی 4و 7، جالمعروفین بالکنیه او اللقب االدب فی تراجمنةریحا علی،مدرس، محمد

 .7311 تبریز، خیام،
 .7321تهران، ، علمی و فرهنگی،های صوفیه ایران سلسلهنورالدین،  مدرسی چهاردهى،

 .7311امین ریاحی انتشارات علمی، تهران،ح محمد، تصحی1، جآرای نادریعالمکاظم، محمد مروی،

 .7314جا، ،بارانی، بیجعفر محجوبتصحیح محمد،3ج ،الحقائقطرائق ،معصوممحمد، شیرازینایب 

 .7315تهران،  ، فروغی،سرچشمه تصوف در ایراننفیسی، سعید، 

اللهی، ، به کوشش دکتر جواد نوربخش، خانقاه نعمتشاهای از آثار نور علیمجموعهعلیشاه، نور 
 .7341تهران، 

 به کوشش مهرعلی گرگانی، کتابفروشی محمودی،، العارفین ریاض تذکرةقلی خان، هدایت، رضا

 .7311تهران، 

، 71و  1جمشید کیانفر، ج ، به تصحیح و تحشیۀالصفای ناصریضةتاریخ رو خان، هدایت، رضا قلی

 .7324 اساطیر، تهران،

 .7342تهران، ایرانی عرفان مکتب ،ایران در اللهیه نعمت طریقت های سلسله تاریخ مسعود، همایونی،

 .7311، ترجمه حسین استاد ولی، حکمت، تهران، 7ج ،المعارفبحرهمدانی،عبدالصمد، 

 همقال
 .711و  771ۀشمار ،7311،مهر ،«هیاله هیمصطفو هیمرتضو هیرضو هیاللهنعمت لهیجل سلسله» نوربخش،

 .15ۀ ، شمار7344، گوهر، «شاه درویش»سهیلی خوانساری،احمد، 


